اسفندیار زبردست ،1سمیه حق روستا
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گونهشناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابریهای منطقهای

4

نابرابری منطقهای در زمینه درآمد از دهه  1950وارد مباحث علمی و آکادمیک شد .با وجود این ،بررسی مطالعات و
تحقیقات این حوزه نشان میدهد که مباحث تجربی و تئوری پاسخ روشنی به ارتباط رشد درآمد و نابرابری منطقهای
ارائه ندادهاند .برخی از صاحبنظران معتقدند نابرابریهای منطقهای در طول زمان روند کاهشی خواهند داشت و برخی
دیگر روند آن را افزایشی در نظر میگیرند .از این رو مقاله حاضر در نظر دارد تا با روش فراتحلیل ،نوعی گونهشناسی
از مجموعه مطالعات صورت گرفته در این حوزه بهدست دهد .نگاهی به پیشینه نظریههای اقتصاد منطقهای نشان
میدهد که رابطه رشد مناطق و نابرابری را میتوان در سایه نظریههای رشد اقتصادی توضیح داد .دو نظریه اقتصادی
که پایۀ نظریههای نابرابری منطقهای را تشکیل میدهند عبارتاند از نظریه «نئوکالسیک» و نظریه «جغرافیای اقتصادی
نوین» .نظریه رشد اقتصاد نئوکالسیک معتقد به کاهش نابرابریهای منطقهای در طی زمان است درحالیکه نظریه
اقتصاد جغرافیایی نوین پل کروگمن معتقد به افزایش نابرابری است .بنابراین با توجه به این دو نظریۀ اقتصادی،
مطالعات نابرابریهای منطقهای در سه دسته جای گرفتند )1( :رویکرد تعادل فضایی؛ ( )2رویکرد عدم تعادل فضایی؛
و  )3رویکرد بینابینی .رویکرد تعادل فضایی به نظریه رشد اقتصاد نئوکالسیک و رویکرد عدم تعادل فضایی به نظریه
اقتصاد جغرافیایی پل کروگمن رجوع میکنند .رویکرد بینابینی نیز روند افزایشی یا کاهشی نابرابری را متأثر از سطح
توسعه منطقه و مقیاس منطقه مورد بررسی میداند .بنابراین مقاله حاضر تالش دارد تا نوعی گونهشناسی را از نظریات
و مطالعات تجربی نابرابریهای منطقهای ارائه دهد تا از این راه درک جامعتری از موضوع بهدست آید.
کلیدواژهها :گونهشناسی ،نابرابری منطقهای ،نظریههای رشد اقتصادی ،تعادل فضایی ،عدم تعادل فضایی.
 1استاد دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،استان تهران ،شهر تهران

E-mail: zebardst@ut.ac.ir
 2کارشناس ارشد برنامهریزی منطقهای ،دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،استان تهران ،شهر تهران
(نویسنده مسئول مکاتبات)

E-mail: s.haghroosta@gmail.com
 3این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد سمیه حقروستا با عنوان «تحلیل تطبیقی نابرابریهای منطقهای بین دو استان
همدان و مرکزی» با راهنمایی دکتر اسفندیار زبردست در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران است.
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مقدمه

نابرابریهای منطقهای یا عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق از جمله پدیدههایی است که اغلب کشورها
و بهویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبهرو بوده و هستند .نابرابری منطقهای به معنای وضعیت
مناسب یک یا چند منطقه به بهای واپسماندگی سایر مناطق است .تمرکز توسعه در یک یا چند منطقه
مستعد سبب میشود که پدیده تورم رشد در یک یا چند نقطه پدید آید و همه امکانات اقتصادی-
اجتماعی از منابع مالی و فنی گرفته تا منابع اشتغال و نیروی انسانی را به سمت خود جذب کند و در مقابل
مناطق و شهرهایی را باقی بگذارد که با عقبافتادگی و توسعهنیافتگی دستوپنجه نرم کنند.
مطالعات نشان میدهد که با وجود پیشرفتهای زیاد اقتصاد جهان ،توزیع فضایی نابرابر فعالیتهای
اقتصادی در کشورها همچنان ادامه دارد ( .)Ioannides & Petrakos, 2000از آثار این توزیع نابرابر
میتوان به تشدید نابرابری در سایر زمینهها از جمله نابرابری بینفردی اشاره کرد .عالوه بر این ،وجود
نابرابری بهدلیل ایجاد تنشهای سیاسی و قومی ،انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی جامعه را تضعیف میکند
()Kanbur & Venables, 2005؛ از این رو موضوع نابرابری منطقهای همواره یکی از موضوعات مهم
محافل سیاسی و علمی بوده است.
نابرابری منطقهای در زمینه درآمد از دهه  1950وارد مباحث علمی و آکادمیک شد .با وجود این ،بررسی
مطالعات و تحقیقات این حوزه نشان میدهد که مباحث نظری پاسخ روشنی به ارتباط رشد درآمد و
نابرابری منطقهای ارائه ندادهاند ( )Tafenau & Paas, 2009, 9-21; Artelaris & Petrakos, 2014و اسناد
نظاممند و منسجم اندکی در این حوزه وجود دارد ( .)WIDER, 2002-2003برخی معتقدند ویژگیهای
طبیعی مناطق و همچنین صرفههای ناشی از مقیاس عامل افزایش نابرابری منطقهای است و عدهای دیگر
بر روند کاهشی نابرابری در طی زمان تأکید میکنند .از این رو برخی به عدم دخالت دولت و کاهش
نابرابری در طی زمان اعتقاد دارند و برخی دیگر مداخله دولت را امری ضروری برای کاهش نابرابریهای
منطقهای میپندارند .از این رو ارائه نوعی گونهشناسی از رویکردهای نظری و تجربی به منظور ارائه نوعی
طبقهبندی نظاممند و منسجم از موضوع ،میتواند زمینه کاهش این اغتشاش ذهنی را فراهم آورد .عالوه بر
این ،گونهشناسی مطالعات این حوزه میتواند در حوزه سیاستگذاری نیز مالک عمل قرار بگیرد.
تحقیق حاضر بر اساس این سؤال که «نابرابریهای منطقهای در طی زمان چه فرایند تکاملی را طی
میکنند؟» ،به دنبال گونهشناسی مطالعات نظری و تجربی این حوزه است .همانطور که اشاره شد از آنجا که
در حوزه نظری و تجربی در زمینه روند نابرابریهای منطقهای در طول زمان اجماع وجود ندارد ،هدف کلی
تحقیق حاضر بررسی مطالعات صورت گرفته در این حوزه و طبقهبندی و گونهشناسی آنها از نظر پیشبینی
روند کاهش یا افزایشی نابرابری در طول زمان است تا از این راه درک جامعتری از موضوع بهدست آید.
مطالعه حاضر ،وجود این اغتشاش ذهنی را بر اساس نظریههای رشد اقتصادی که زیربنای نظریات
نابرابری منطقهای محسوب میشوند ،توضیح میدهد .بنابراین پس از مقدمه تحقیق ،به ارائه مبانی نظری
پرداخته شده است .در این بخش نظریات رشد اقتصادی که زیربنای نظریات نابرابری منطقهای را تشکیل
میدهند ،معرفی شده است و سپس مطالعات این حوزه در سه رویکرد تعادل فضایی ،عدم تعادل فضایی
و رویکرد بینابینی ارائه میشوند .در پایان نیز گونهشناسی ،جمعبندی و نتیجهگیری ارائه گردیده است.

روش تحقیق

برای انجام گونهشناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابریهای منطقهای ،ابتدا بخش زیادی از مطالعات

نظری نابرابری منطقهای
زیربنای
ِ
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نگاهی به پیشینه نظریههای اقتصاد منطقهای نشان میدهد که تفاوت دیدگاهها نسبت به فرایند رشد
منطقهای ناشی از تفاوت پایههای فکری است .به عبارت دیگر رابطه رشد مناطق و نابرابری را میتوان
در سایه نظریههای رشد اقتصادی توضیح داد؛ اگرچه این ارتباط بهطور مستقیم در این مدلها مطرح
نشده است ( .)Janikas & Rey, 2008دو نظریه اقتصادی که پایۀ نظریههای نابرابری منطقهای را تشکیل
میدهند عبارتاند از نظریه «نئوکالسیک» و نظریه «جغرافیای اقتصادی نوین».
نظریه رشد نئوکالسیک که توسط رابرت سولو )1956( 1و تروور سوان )1956( 2مطرح شد ،ارتباط
نابرابری منطقهای و رشد را رابطهای منفی در نظر میگیرد ( .)Solow, 1956; Swan , 1956به عبارت
دیگر ،در جهان نئوکالسیک یا بازار آزاد ،نابرابریهای منطقهای با آزادی در جابهجایی عوامل تولید و
همگام با رقابت کامل به مرور زمان باید از بین بروند ( .)Barro, 1991نظریه نئوکالسیک معتقد است که
در سیستم بازار ،همگام با رشد درآمد منطقه ،تفاوتهای منطقهای از طریق جابهجایی بازار ،نیروی کار
و سرمایه تمایل به کاهش دارند .از این منظر رابطه منفی بین نابرابری منطقهای و رشد مورد انتظار است.
این دیدگاه نظریه نئوکالسیک در خصوص محو نابرابریهای منطقهای بین ملتها و مناطق پایه ادبیات
همگرایی (تعادل فضایی) قرار گرفت.
در مقابل ،پل کروگمن 3در سال  1991در نظریه اقتصاد جغرافیایی نوین نشان میدهد که همگام با رشد
درآمد ملی ،ممکن است نابرابریهای منطقهای به دلیل وجود صرفههای ناشی از مقیاس افزایش پیدا
کنند .از این رو ارتباط مثبتی بین نابرابری منطقهای و سرعت رشد اقتصادی وجود دارد (Krugman,
 .)1991; Fujita & Krugman, 2004پیشبینیهای مشابهی در مورد وجود رابطه مثبت بین نابرابری
منطقهای و رشد در نظریههای گونار میردال  ،41957نیکوالس کالدور 1970 5و پیتر نیجکامپ و ژاک
پوت 1998 6مشاهده میشود.)Myrdal, 1957; Kaldor, 1970; Nijkamp & Poot, 1998( .
کروگمن معتقد است فرایند جهانی شدن یا باز بودن تجارت ،فشاری را به دولت ،ایالتها و مناطق
وارد میکند که منجر به افزایش نابرابری بین مناطق مختلف یک کشور میشود .بر طبق نظریه اقتصاد
جغرافیایی نوین و نظریههای رشد درونزا که توسط پل رومِر و رابرت بارو مطرح شد (;Barro, 1991
 ،)Romer, 1994برخی مناطق مانند پایتختها و مناطق شهری ،از جهانی شدن (باز بودن تجارت) سود
میبرند درحالیکه سایر مناطق (مناطق پیرامونی) از این مزیت بیبهره هستند.
افرادی چون دیاگو پوجا ،7بر پایه مطالعات کروگمن به بررسی اثرات جهانی شدن بر تعادلهای منطقهای
از طریق نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز پرداختهاند .نیروهای مرکزگرا 8شامل عواملی چون دسترسی یا
فاصله بین مصرفکننده و تولیدکننده است که منجر به تمرکز فعالیتها در نواحی ویژه میشود .نیروهای
مرکزگریز 9عوامل غیرقابل جابهجایی چون زمین یا نیروی کار ،کیفیت محیطی یا هزینههای حملونقل

گونهشناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابریهای منطقهای

و تحقیقاتی که در سطح جهانی در این حوزه انجام گرفته جمعآوری شده و مورد مطالعه قرار گرفته است.
با بررسی این مطالعات ،تفاوتها و شباهتهای مطالعات مختلف ،استخراج شده و بر اساس مصادیق اشاره
شده در متون مختلف ،نظریات اقتصادیای که مطالعات بر پایه آنها شکل گرفتهاند استنتاج گردیده است.
جمعبندی بررسیهای این حوزه به ارائه نوعی گونهشناسی و طبقهبندی نظریات بر اساس نظریههای اقتصادی
منتهی شد .این گونهشناسی در جدول و نمودار انتهایی مقاله ارائه شده است .از این رو در مقاله حاضر از
روش تحقیق بازنگری پژوهش که قسمتی از روش تحقیق فراتحلیل محسوب میشود ،استفاده شده است.
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باال را شامل میشود که باعث عدم تشویق سرمایهگذاری در مناطق مرکزی میشوند .بر اساس این نظریه،
عواملی چون صرفههای ناشی از مقیاس ،هزینههای حملونقل و اندازه بازار منجر به توسعه نابرابر در
نواحی پیرامونی میشوند (.)Puga, 2002
بهطور کلی میتوان گفت بر اساس نظریه اقتصاد جغرافیای نوین ،افزایش جهانی شدن (باز بودن تجارت)
ارتباط مستقیمی با نابرابری منطقهای دارد و جهانی شدن به مناطقی که به لحاظ زیرساخت ،سرمایه انسانی
و نهادهای سیاسی ضعیف هستند فشار وارد میکند .درحالیکه بر اساس نظریه نئوکالسیک ،فرصتهای
جدید رشد و گسترش که از جهانی شدن و ورود به بازار آزاد ایجاد میشود باعث بهرهمندی و کاهش
نابرابری در کشورهای کمتر توسعهیافته میگردد (.)Charron, 2013

رویکردهای فضایی در مطالعات نابرابریهای منطقهای

از دل نظریاتی که در بخش قبلی به آنها اشاره شد ،سه دسته رویکرد را میتوان در حوزه نابرابری
منطقهای و روند افزایشی یا کاهشی آن در طول زمان شناسایی کرد .دسته اول ،رویکرد تعادل فضایی
(همگرایی منطقهای) است که از دل نظریه نئوکالسیک متولد شد و دسته دوم رویکرد عدم تعادل فضایی
(واگرایی منطقهای) است که بر پایه نظریه اقتصاد جغرافیایی نوین شکل گرفت .هر دو دسته این نظریات
به پیشبینی فرایند نابرابری منطقهای در طول زمان و همگام با رشد اقتصاد منطقه میپردازند .در کنار این
دو رویکرد ،رویکرد سومی نیز قابل شناسایی است که تحت عنوان رویکرد بینابینی مطرح شده است.
نظریات تعادل فضایی معتقدند که نابرابری منطقهای در مراحل اولیه رشد اقتصاد ملی افزایش مییابد و
با گذشت زمان نابرابری کم و سپس محو میشود .درحالیکه نظریات عدم تعادل فضایی معتقدند سرمایه
و نیروی کار مناطق عقبمانده را ترک میکند و جذب مناطق در حال رشد میشود؛ بنابراین نابرابری
منطقهای با گذشت زمان کاهش نمییابد بلکه روندی افزایشی خواهد داشت ( .)Lipshitz, 1995رویکرد
بینابینی نظریاتی را شامل میشود که مثبت یا منفی بودن رابطه نابرابری و رشد ملی را به شرایط و
ویژگیهای مناطق مورد بررسی وابسته میداند.
بنابراین مرور ادبیات نظری نشان میدهد که مباحث نظری پاسخ روشنی به ارتباط رشد ملی و نابرابری
منطقهای ارائه نداده است و در زمینه ارتباط مثبت یا منفی این دو پدیده اجماعی وجود ندارد (Tafenau
 .)& Paas, 2009, 19-21در ادامه ،مطالعاتی که در حوزه نابرابری منطقهای انجام شدهاند در قالب سه
رویکرد همگرایی ،واگرایی و بینابینی ارائه میشوند.

رویکرد تعادل فضایی (همگرایی منطقهای)

همانطور که اشاره شد نظریهپردازان این حوزه ،به نظریه اقتصاد نئوکالسیک رجوع میکنند و معتقدند
همگام با رشد اقتصاد ملی نابرابریهای منطقهای کاهش پیدا میکند .جفری ویلیامسون 10اولین کسی
است که در سال  1965ارتباط نابرابری فضایی و توسعه اقتصادی را مطرح میکند .ویلیامسون بر پایه
نظریه اقتصادی سیمون کوزنتس ،11رابطه  Uوارونه 12را در مورد نابرابری فضایی و توسعه اقتصادی
مطرح میکند .کوزنتس نظریه خود را در سال  1955و با رویکرد نابرابری بینفردی مطرح نمود .وی
معتقد است همزمان که کشورها از اقتصاد کشاورزی به سمت اقتصاد صنعتی روی میآورند ،نابرابری
درآمدی ابتدا افزایش پیدا میکند ،سپس ثابت میشود و پس از آن کاهش مییابد .بنابراین نمودار این
رابطه ،شکلی شبیه  Uوارونه است .علت این امر آن است که در مراحل ابتدایی توسعه تعداد کمی از مردم

Regional Inequality

شکل  .1الگوی  Uوارونه ویلیامسون
منبعWilliamson, 1965 :

محققان بسیاری نظریۀ ویلیامسون را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده و آن را تأیید کردهاند.
در ادامه به بررسی مطالعات تعدادی از این محققان میپردازیم که نابرابریهای منطقهای را در ایاالت
متحده ،کانادا ،کشورهای آسیایی و اروپایی مورد مطالعه قرار دادهاند.
خاویِر ساالییمارتین 13و بارو بر اساس تحلیل دادههای ایالتهای آمریکا از سال  1841تا  1963و
تحلیل تطبیقی بین  98کشور بین سالهای  1985-1960نظریه همگرایی (تعادل فضایی) را مطرح کرده
و معتقدند نابرابریهای منطقهای در طول زمان کاهش مییابد( (�Barro, 1991; Barro & Sala-i-Mar
.)tin, 1991; Barro & Sala-i-Martin, 1992
در کانادا در فاصله سالهای  1980-1970مطالعاتی انجام شد که میتوان آنها را در حوزه مطالعات
تعادل فضایی قرار داد .مطالعهای که انجمن اقتصادی کانادا 14در فاصله سالهای  1964-1926انجام داد،
نشان میدهد نابرابری منطقهای در سرانه درآمدی در فاصله این سالها کاهش یافته است (Economic
 .)Council of Canada, 1977تایت دیویس 15کاهش نابرابریهای منطقهای در کانادا را نتیجه تغییر در
تولید ناخالص داخلی ( )GDPاستانها میداند که بازتاب تغییر در ساختار اقتصادی است (.)Davis, 1980
برخی دیگر چون ترموت 16معتقدند مهاجرت عامل کاهش نابرابری در کانادا است و همزمان با افزایش
جریان مهاجرت بین دو استان ،شکاف درآمدی بین آن استانها کاهش پیدا میکند (.)Termote, 1979

گونهشناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابریهای منطقهای

Income Per Capita

نامۀ معماری و شهرسازی

از سرمایه در حال افزایش بهره میبرند ،بنابراین نابرابری درآمدی افزایش پیدا میکند .در مراحل بعدی
توسعه شاغالن بیشتری از بخش کشاورزی وارد بخش صنعت میشوند و بنابراین نابرابری درآمدی
کاهش مییابد (.)Kuznets, 1955
بر این اساس ویلیامسون با مطالعه وضعیت توسعۀ  46ایالت آمریکا در فاصلۀ سالهای  1950تا 1960
نتیجه میگیرد که نابرابری منطقهای نیز روندی مشابه  Uوارونه را طی میکند .او معتقد است چهار عامل
منابع طبیعی ،مهاجرت ،حرکات سرمایه و سیاستهای دولت تعیینکننده نابرابریهای منطقهای هستند.
به عقیده وی در فرایند صنعتی شدن ،رفاه اقتصادی به صورت برابر بین مناطق توزیع نمیشود؛ بنابراین
نابرابریهای منطقهای در ابتدای این فرایند افزایش پیدا میکند ،سپس در مراحل بعدی توسعه فرصتهای
اشتغال بیشتری در مناطق در حال رشد ایجاد میگردد و شاغالن بیشتری جذب بخش صنعت میشوند.
بنابراین یک روند همگرای طبیعی آغاز میشود که از طریق سیاستهای دولت مورد حمایت قرار
میگیرد .بنابراین نابرابری منطقهای کاهش مییابد و رابطه  Uوارونه شکل میگیرد .در واقع در مراحل
اولیه توسعه ،مناطقی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند سریعتر توسعه مییابند ،اما در مراحل بعدی،
منابع جدید در مناطق کمتر توسعهیافته کشف و بنابراین فرایند معکوس میشود (.)Williamson, 1965
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مطالعات سالوادور باریوس 17و ا ِریک استرابل ،18مطالعات رابِرتو ا ِزکارا 19و َرپان و مطالعات جرج
پتراکوس 20و دیگران روی کشورهای اروپایی از جمله مطالعاتی است که در سالهای اخیر در حوزه
تعادل فضایی (همگرایی منطقهای) انجام شده و نظریه ویلیامسون را مورد تأیید قرار میدهد .باریوس
و استرابل ارتباط بین توسعه اقتصادی و نابرابری منطقهای را در  12کشور عضو اتحادیه اروپا در فاصله
سالهای  1975تا  2000مورد بررسی قرار دادهاند .اگرچه آنها تنها کشورهایی با سطح توسعه باال را
مورد مطالعه قرار دادهاند ،اما مطالعات آنها نشاندهنده وجود رابطه  Uوارونه و الگوی زنگیشکل بین
دو پارامتر توسعه اقتصادی و نابرابری منطقهای است .این شواهد نشان میدهد نابرابریهای منطقهای
در فرایند توسعه اقتصادی ابتدا افزایش پیدا میکند و سپس در سطح مشخصی از توسعه اقتصادی تمایل
به کاهش دارد .باریوس و استرابل معتقدند هرچند این مطالعه روی اتحادیه اروپا است ،اما میتواند
تقویتکننده الگوی  Uوارونه در سایر مناطق باشد (.)Barrios & Strobl , 2005
ا ِزکارا و َرپان در ادامه فرایند  Uوارونه ویلیامسون ،ارتباط بین نابرابری منطقهای و سطح توسعه اقتصادی
را در  14کشور اروپای غربی در دوره  1980تا  2002مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج مطالعه آنها
نشان میدهد که افزایش نابرابریهای منطقهای پس از تکمیل الگوی  Uوارونه کام ً
ال موقتی است و در
فرایند توسعه اقتصادی مناطق ،شاهد کاهش نابرابری فضایی و سپس تثبیت آنها هستیم .تحلیلها روی
کشورهای توسعهیافته اروپای غربی نشاندهنده فقدان روندی مشابه در سطح و تحوالت نابرابریهای
منطقهای در کشورهای مختلف و فقدان رابطه زنگیشکل بین نابرابری و توسعه ملی در کشورهای اروپای
غربی است (.)Ezcurra & Rapún, 2006
پتراکوس و دیگران ( )2005نیز معتقدند کشورهای نسبت ًا توسعهیافته ارتباط منفی بین نابرابری منطقهای
و سطح درآمد نشان میدهند (.)Petrakos, Rodriguez-Pose & Rovolis, 2005
آسیایی چین و کره نظریه ویلیامسون را مورد تأیید قرار میدهد.
کویچی مِرا 21نیز بر اساس مطالعه کشورهای
ِ
مِرا معتقد است توسعه اقتصادی شکاف درآمدی بین مناطق را کاهش میدهد و عدم تعادل منطقهای یک
مسئله موقتی است که میتواند از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کند (.)Mera, 1979, 1129
باید اشاره کرد که با طرح نظریه اقتصاد جغرافیایی نوین در سال  1991توسط کروگمن ،انتقادات گستردهای
به نظریات تعادل فضایی یا همگرایی منطقهای وارد شد ،اما هنوز هم بخشی از مطالعات اخیر در حوزه
نابرابری منطقهای به رویکرد تعادل فضایی اعتقاد دارند.

رویکرد عدم تعادل فضایی (واگرایی منطقهای)

مطالعاتی که در این دسته جای میگیرند و معتقد به افزایش نابرابریهای منطقهای هستند ،اغلب به
نظریه اقتصاد جغرافیایی نوین کروگمن ( )1991رجوع میکنند .با وجود این پیش از طرح این نظریه نیز
مطالعاتی انجام شده که میتوان آنها را به این رویکرد منتسب دانست .اغلب این مطالعات مدل  Uوارونه
ویلیامسون را تأیید میکنند ،اما عقیده دارند پس از تکمیل شدن این الگو ،نابرابریهای منطقهای مجددا ً
افزایش خواهد یافت.
از این رو مطالعات انجامشده در این حوزه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود .دسته اول ،مطالعاتی که یا
قبل از طرح الگوی  Uوارونه ویلیامسون مطرح شدهاند و یا کمتر تحت تأثیر این الگو قرار گرفتهاند؛ دسته
دوم مطالعاتی که در ادامه الگوی  Uوارونه ویلیامسون مطرح شده و معتقدند پس از تکمیل این الگو،
نابرابریهای منطقهای مجددا ً افزایش مییابد .دسته سوم مطالعات انجامشده تحت تأثیر نظریه اقتصاد
جغرافیایی نوین توسط کروگمن است.

 -دسته دوم :ادامه الگوی  Uوارونه ویلیامسون

مطالعاتی که در این دسته جای میگیرند بهعنوان پیشفرض ،الگوی  Uوارونه ویلیامسون را پذیرفته و
معتقدند نابرابریهای منطقهای پس از تکمیل این الگو مجددا ً افزایش پیدا میکند .از جمله این محققان
میتوان به اورلی ایموس ،)1988( 26سیندی فان 27و امیلیو ِکیسیتی ،)1994(28مارینِال تراسی)1999( 29
و کریستین ل ِسمن )2011( 30اشاره کرد که در ادامه به بررسی نظریات آنها میپردازیم .هر یک از این
نظریهپردازان دالیل متفاوتی را برای توجیه افزایش نابرابریهای منطقهای مطرح میکنند.
ایموس در سال  1988در ادامه نظریه  Uوارونه ویلیامسون ،به بررسی نابرابری درآمدی مناطق آمریکا
در مراحل توسعه اقتصادی پرداخت .هدف ایموس تکمیل الگوی  Uوارونه بود و قصد داشت به الگوی
نابرابری مناطق در سطوح نسبت ًا باالی توسعه دست پیدا کند .سؤالی که او مطرح میکند این است که پس
از تکمیل شدن الگوی  Uوارونه ،وضعیت نابرابری بین مناطق چگونه خواهد بود؟ نابرابری افزایش
مییابد؟ ثابت میشود و یا کاهش پیدا میکند ()Amos, 1988؟
• •اگر نابرابری بین مناطق کاهش پیدا کند نشان میدهد الگوی  Uوارونه هنوز تکمیل نشده است.
• •اگر نابرابری بین مناطق ثابت شود ،نشان میدهد نرخ رشد مناطق برابر شده و سطح نسبی سرانه

نامۀ معماری و شهرسازی

از تحقیقات انجامشده در این دوره میتوان به مطالعات گونار میردال ( ،)1957آلبرت هیرشمن،)1958( 22
جان فریدمن )1973( 23و هری ریچاردسون )1973( 24اشاره کرد که بر نقش سرمایه ،نیروی کار و فناوری
در توضیح افزایش نابرابریهای منطقهای تأکید میکنند .طرفداران این رویکرد معتقدند که تنها دخالت
دولت میتواند شکاف بین مناطق را کاهش دهد .در ادامه به بررسی مطالعات این محققان میپردازیم.
از دیدگاه اقتصاد فضایی میردال سرمایه و نیروی کار ،مناطق عقبمانده را ترک و به مناطق در حال رشد
حرکت میکند ( .)Myrdal, 1957هیرشمن در سال  1958نظریه میردال را بسط داده و معتقد است حرکت
جریان سرمایه و نیروی کار از مناطق پیرامونی به مناطق مرکزی ،همان فرایند قطبی شدن است .هیرشمن
بر حمایتهای دولت برای کاهش نابرابری بین مناطق تأکید میکند (.)Hirschman, 1958
عامل مهاجرت
فریدمن در سال  1973بر نقش فناوری در توسعه منطقهای تأکید میکند .وی چهار
ِ
جمعیت ،جریان سرمایه ،پراکندگی فضایی فناوری و سازماندهی فضایی قدرت سیاسی را معرفی کرده
و معتقد است تأثیرات همزمان این عوامل ،موجب افزایش نابرابری بین مرکز و پیرامون میگردد
( .)Friedman, 1973ریچاردسون نیز چون فریدمن برای توضیح افزایش نابرابری بین مناطق بر نقش
فناوری و توزیع فضایی در جذب آن تأکید میکند (.)Richardson, 1973
در کانادا نیز در دهه  1980میالدی ،تحقیقاتی انجام شد که نتایج نظریات تعادل فضایی و روند کاهشی
نابرابریهای منطقهای را مورد تردید قرار میدهد ( .)Wrage, 1981این مطالعات معتقدند کاهش جریان
مهاجرت در دهه  1970از مرکز به مناطق پیرامونی نمیتواند نشاندهنده کاهش نابرابری بین مناطق
باشد ،چرا که این تغییر در نتیجۀ توسعه صنایع نفت و گاز در مناطق پیرامونی بوده است (Webster,
 .)1985به عقیده آنها حتی در دهه  1970نیز صرفههای ناشی از مقیاس موجب مزیت مراکز بوده است.
در این دیدگاه اندازه مطلق جمعیت و کیفیت زندگی در مراکز ،نقش مهمی در رشد اقتصادی آنها دارد.
اگرچه مناطق پیرامونی کانادا از منابع طبیعی برخوردارند ،اما در عصر مدرن با وجود جاذبههای «صنایع با
تکنولوژی باال» 25که در مراکز تجمع یافتهاند اهمیت کمتری دارند (.)Lipshitz, 1995

گونهشناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابریهای منطقهای

 -دسته اول :پیش از طرح الگوی  Uوارونه و یا بدون تأثیر پذیرفتن از آن
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درآمد بدون تغییر باقی مانده است.
• •اگر نابرابری بین مناطق افزایش یابد ،نشاندهنده وجوه کشف نشده توسعه مناطق است .این وجوه
ممکن است شامل تغییرات اساسی در فعالیتهای اقتصادی باشد.
مطالعات و بررسیهای ایموس نشان میدهد که نابرابری مناطق پس از کامل شدن الگوی  Uوارونه
افزایش پیدا میکند و نابرابری منطقهای از الگوی افزایش-کاهش-افزایش پیروی میکند .علت این
امر میتواند تغییر اساسی در فعالیتهای اقتصادی و ورود بخش خدمات به این فعالیتها و یا افزایش
حومهنشینی باشد (.)Amos, 1988

نامۀ معماری و شهرسازی
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شکل  .2رابطه نابرابری و سطح توسعه اقتصادی در مطالعات ایموس
منبعAmos, 1988 :

فان و ِکیسیتی برای یافتن ادامه روند الگوی  Uوارونه ،وضعیت توسعه مناطق آمریکا را بر اساس
شاخصهای سرمایه و اشتغال بین سالهای  1950تا  1989مورد بررسی قرار دادهاند .مشاهدات آنها نشان
میدهد که بعد از آخرین مرحله از مدل  Uوارونه ،تغییر در نابرابری درآمدی و نابرابری منطقهای ادامه پیدا
میکند .مطالعات آنها سه مرحله را در روند نابرابری بین مناطق شناسایی میکند (:)Fan & Casetti , 1994
31
• •مرحله اول :قطبی شدن
32
• •مرحله دوم :برگشت تمرکز
• •مرحله سوم :افزایش نابرابری (با ورود بخش خدمات بهعنوان یکی از بخشهای اقتصاد)
تراسی در سال  1999به بررسی رابطه نابرابری و توسعه در مناطق ایتالیا میپردازد و الگوی  Uوارونه
ویلیامسون را بین سالهای  1953تا  1993در این مناطق مورد بررسی قرار میدهد .مطالعات تراسی
الگوی  Uوارونه را تأیید میکند و نشان میدهد که پس از تکمیل این الگو ،با ورود فناوریهای جدید و
خدمات تولیدی بهعنوان بخشهای پیشروی اقتصادی عصر جدیدی از واگرایی و افزایش نابرابری آغاز
میشود (.)Terrasi, 1999
کریستین ل ِسمن در سال  2011برای پاسخ دادن به این سؤال که بعد از کامل شدن الگوی  Uوارونه
ویلیامسون چه اتفاقی میافتد ،به بررسی رابطه نابرابری و سطح توسعه در  55کشور در فاصله سالهای
 1980تا  2009پرداخت .بررسیهای او نشان میدهد که نابرابریهای منطقهای پس از طی کردن الگوی
 Uوارونه ،در مراحل باالی سطح توسعه اقتصادی مجددا ً افزایش پیدا میکنند .بهطور کلی میتوان گفت
زمانی که کشورها از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی روی میآورند نابرابری فضایی افزایش پیدا
میکند؛ پس از رسیدن به سطح مشخصی از توسعه ارتباط معکوس میشود و نابرابری کاهش مییابد و

 -دسته سوم :متأثر از نظریه اقتصاد جغرافیایی نوین کروگمن

نامۀ معماری و شهرسازی

همانطور که اشاره شد ،نظریه اقتصاد جغرافیایی نوین نشان میدهد که همگام با رشد درآمد ملی،
نابرابریهای منطقهای به دلیل وجود صرفههای ناشی از مقیاس افزایش پیدا میکند .از این رو ارتباط
مثبتی بین نابرابری منطقهای و سرعت رشد اقتصادی وجود دارد ( .)Mora, 2008غالب مطالعات اخیری
که در حوزه نابرابری انجام شده متأثر از این نظریه هستند .از جمله این مطالعات میتوان به مطالعات پال
رومر  ،)1994( 33آنتونی وی َنبِلز ،)2003( 34دنیل سیکیول ِر ،)2002( 35سیلوی ِدمِرگِر ،)2002( 36تیموتی
40
برجس )2004( 37آمارندر ردی و بَنتیالن ،)2012( 38عارف َزمان 39و تاکاهیرو آتیکا
بِزلی و رابین ِ
41
( ،)2012پاناجیوتیس آرتِالریس و پِتراکوس (2009و )2014اشاره کرد.
در بسیاری از کشورها تعدادی از مناطق در زمینه فعالیتهای تولیدی ،ایجاد شغل و جمعیت نسبت به
سایر مناطق پیشرو هستند .این پدیده در کشورهای در حال توسعه بزرگی چون چین ،مکزیک ،برزیل و
هند بهوضوح قابل مشاهده است ( .)Venables, 2003سیکیول ِر با بررسی نابرابری منطقهای در مکزیک،
برجس و ردی و بَنتیالن با مطالعه هند ،و زمن و آتیکا با مطالعه بنگالدش به
دمرگر با مطالعه چینِ ،بزلی و ِ
این نتیجه رسیدهاند که نابرابریهای منطقهای در این کشورها رو به افزایش است و برای کاهش نابرابری،
نیازمند مداخالت دولت هستیم (;Cikurel, 2002; Demurger, et al., n. d.; Besley & Burgess, 2004
.)Reddy & Bantilan, 2012; Zaman & Akita, 2012
در مکزیک ،تولید در مناطق مرزی (مناطق هممرز با ایاالتمتحده) متمرکز شده و از اواسط دهه 1980
تفاوت سرانه درآمدی مناطق بهطور چشمگیری افزایش داشته است ( .)Cikurel, 2002در چین افزایش
نابرابری در سرانه درآمد مناطق از میانه دهه  1980آغاز شده است .در این کشور ،مناطق و استانهای ساحلی
رشد سریعتری را تجربه کردهاند ( .)Demurger, et al.; Wu, 2002در هند نیز ایالتهای جنوبی در زمینه
تولید و خدمات تجاری پیشرو هستند ( .)Besley & Burgess, 2004با وجود افزایش قابلتوجه رشد اقتصادی
در بنگالدش در دو دهه اخیر ،نابرابری منطقهای (نابرابری بین نواحی شهری و روستایی) در این کشور رو به
افزایش است (.)Zaman & Akita, 2012; Shorrocks & Wan, 2005; Eastwood & Lipton, 2000
رومر معتقد است تا زمانی که صرفهجوییهای ناشی از مقیاس وجود دارد ،نابرابری بینمنطقهای باقی
خواهد ماند ( .)Romer, 1994به عقیده وینبلز نیز صرفههای ناشی از مقیاس از علل مهم وجود نابرابری
بین مناطق است و فعالیتهای جدید در مناطقی متمرکز میشوند که توسعهیافتهترند .این تغییرات در
ساختار فضایی نشاندهنده تجمع توسعه اقتصادی است (.)Venables, 2003
پتراکوس در سال  2009با مطالعۀ نابرابریهای منطقهای در اتحادیه اروپا این سؤال را مطرح میکند
که چرا بهرغم وجود سیاستهای توسعه منطقهای در سطح ملی و در سطح اتحادیه اروپا همچنان میزان
نابرابری در این مناطق باالست؟ و چه عواملی موجب رشد نامتعادل در مقیاسهای فضایی مختلف
میشود؟ وی به این نتیجه میرسد که مناطقی که از صرفههای ناشی از مقیاس (داخلی و خارجی) ،موقعیت
جغرافیایی مطلوب ،منابع طبیعی و کیفیت باالی منابع انسانی برخوردارند دارای توان باالتری برای رقابت
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مجددا ً در سطوح باالی توسعه اقتصادی نابرابری شروع به افزایش میکند .این امر ممکن است به دلیل
ورود بخش سوم (خدمات) به اقتصاد باشد (.)Lessmann, 2011
به عقیده لسمن در سطوح باالی توسعه اقتصادی میتوان انتظار داشت مجددا ً فرایند  Uوارونه اتفاق بیفتد .به این
دلیل که ابتدا تعداد کمی از مناطق فناوریهای جدید را میپذیرند و بنابراین نابرابری افزایش پیدا میکند ،اما با
گذشت زمان و ورود فناوری به سایر مناطق نابرابریهای منطقهای کاهش خواهد یافت (.)Lessmann, 2011
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در محیط اقتصادی هستند .همین امر سبب میشود تا نواحی کالنشهری در مقایسه با سایر مناطق رشد
بیشتری داشته باشند و در نتیجه نابرابری بین این مناطق و سایر مناطق پیرامونی افزایش یابد .به عقیده
وی  12عامل بر افزایش نابرابریهای منطقهای تأثیرگذار است :صرفههای ناشی از تجمع ،صرفههای
ناشی از مقیاس ،ویژگی جغرافیایی مطلوب ،یکپارچگی ،سرمایه انسانی ،اندازه بازار ،تنوع فعالیتها،
ساختار اقتصادی ،ساختار سیاسی ،سیاستهای بخشی ،سطح توسعه مناطق و حد آستانه فعالیتهای
اقتصادی (.)Petrakos, 2009
آرتِالریس و پِتراکوس با مطالعۀ ارتباط نابرابری فضایی و سطح درآمد منطقهای در  27منطقۀ اتحادیه
اروپا 42و در فاصله سالهای  1995تا  2008به این نتیجه رسیدند که این رابطه از الگوی  Uشکل پیروی
میکند .به این معنا که هر قدر سطح درآمد منطقه باالتر باشد ،مناطق بیشتر توسعهیافته ممکن است
سطح باالتری از نابرابری منطقهای را داشته باشند .این نتایج موجب نگرانی در مورد اثر سطح درآمد بر
نابرابری شده است و این باور را که سطح درآمدی باالتر برای کاهش نابرابری منطقهای ضروری است،
به چالش میکشد (.)Artelaris & Petrakos, 2014

رویکرد بینابینی

در کنار رویکردهایی که به همگرایی و واگرایی منطقهای اعتقاد دارند ،برخی مطالعات رویکرد بینابینی
را اتخاذ کرده و بر این عقیدهاند که این ارتباط به سطح توسعه منطقه و سطوح فضایی مورد بررسی بستگی
دارد .به این معنا که در برخی مناطق ممکن است روند نابرابریهای منطقهای کاهشی و در مناطق دیگر
افزایشی باشد .ممکن است در یک کشور نابرابری منطقهای در سطح استانها و ایالتها روند کاهشی را
نشان دهد ،درحالیکه در سطح زیرمناطق روند نابرابری افزایشی باشد .میتوان گفت این گروه از محققان
به هر دو نظریه اقتصادی نئوکالسیک و اقتصاد جغرافیایی کروگمن معتقدند و وضعیت نابرابری مناطق را
خاص کشورها و مناطق مورد مطالعه تحلیل میکنند .مطالعات این محققان
در بستر شرایط و ویژگیهای
ِ
اغلب بر روی ایالتهای آمریکا ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چین متمرکز شده است.
46
از جمله این محققان میتوان به ا ِگل ِی تفنا 43و تیو پاس ،)2009( 44فان ،راوی کانبور 45و ژیاگو ژانگ
( ،)2010نیکوالس شارون ،)2013( 47مارک جانیکاز 48و سِرجیو ِری ،)2005( 49آرتالریس و پتراکوس
( )2014اشاره کرد که در ادامه به نتایج مطالعات آنها پرداخته میشود.
تَفنا و پاس با بررسی  27کشور عضو اتحادیه اروپا در طی سالهای  1996تا  2006به نتایج جالبی دست
یافتند .آنها با مقایسه کشورهای اروپای غربی و اروپای شرقی به این نتیجه رسیدند که در دوره رشد
اقتصادی نابرابریهای منطقهای در اروپای غربی کاهش ولی در اروپای شرقی افزایش مییابد (Tafenau
 .)& Paas, 2009, 19-21پاس و شلیتل در مطالعه مشابه دیگری به همین نتیجه رسیدند (& Paas
 .)Schlitte, 2008به عقیده محققان ،کشورهای اروپای غربی از شبکه حملونقل گستردهتر و بازارهای
بزرگتری برخوردار است و سطح توسعه همگنی بین این کشورها وجود دارد؛ همین امر پراکندگی
فضایی فعالیتهای اقتصادی را تقویت میکند .اما در کشورهای اروپای شرقی فعالیت اقتصادی در مناطق
شهری مرکزی (پایتخت) و مناطق هممرز با کشورهای اروپای غربی متمرکز شده است .بنابراین در
دوران رشد اقتصادی ،نابرابری بین مناطق افزایش مییابد و در دوران رکود ،توزیع فضایی فعالیتهای
اقتصادی از تعادل بیشتری برخوردار است .زیرا در این دوران ،مناطقی که فعالیتهای اقتصادی در آنها
متمرکز شده نسبت به تغییرات بازارهای خارجی واکنش بیشتری نشان میدهند درحالیکه در سایر مناطق
کشور اثر این نوسانات ،تغییرات کمتری را ایجاد میکند (.)Tafenau & Paas, 2009, 19-21
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در تحقیق حاضر ،به منظور گونهشناسی مطالعات نظری و تجربی نابرابریهای منطقهای ،به نظریات
اقتصادی رجوع گردید که پایه نظریات نابرابری منطقهای را تشکیل میدهند .نظریه رشد اقتصادی
نئوکالسیک معتقد به کاهش نابرابریهای منطقهای در طی زمان است درحالیکه نظریه اقتصاد جغرافیایی
نوین کروگمن معتقد به افزایش نابرابری است .بنابراین با توجه به این دو نظریه اقتصادی ،مطالعات
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فان ،کانبور و ژانگ با مطالعه وضعیت نابرابری منطقهای در چین به این نتیجه رسیدند که وضعیت نابرابری
در این کشور بهشدت تحت تأثیر سیاستهای دولت قرار دارد .آنها با بررسی سه متغیر سهم صنایع سنگین
در ارزش ناخالص کل تولید (که نشاندهنده گرایش به فعالیتهای کشاورزی است) ،نسبت حجم تجارت به
کل تولید ناخالص داخلی (که نشاندهنده درجه باز بودن است) و نسبت نرخ هزینه دولتهای محلی به کل
هزینههای دولت (که نشاندهنده عدم تمرکز مالی است) چنین استدالل کردند که هر زمان سیاست دولت
به سمت تشویق کشاورزی و بهطور کلی بخش روستایی بوده نابرابری کاهش و هر زمان که به این بخش
کم توجهی شده نابرابری منطقهای افزایش داشته است (.)Fan, Kanbur, & Zhang, 2010
شارون با مطالعه  27کشور عضو اتحادیه اروپا در فاصله سالهای  1995تا  2008به این نتیجه رسیده
است که افزایش جهانی شدن در برخی کشورها منجر به تشدید واگراییهای منطقهای شده و در برخی
دیگر همگرایی منطقهای را به دنبال داشته است .نتایج مطالعه او نشان میدهد در کشورهایی چون رومانی
و بلغارستان با تشدید نابرابری منطقهای مواجه بودهایم درحالیکه کشورهایی چون فنالند و سوئد شاهد
تغییرات قابلتوجهی نبودهاند .شارون معتقد است میزان نابرابری که تحت تأثیر جهانی شدن در یک
کشور ایجاد میشود به ظرفیت دولت بستگی دارد .ظرفیت دولت از طریق سطح فساد ،حاکمیت قانون و
اثربخشی بوروکراسی (خدمات عمومی) سنجیده میشود .به عقیده او ،ظرفیت پایین دولت منجر به تجمع
فعالیتهای اقتصادی در اطراف مناطق مهم سیاسی (شهر یا پایتخت) میگردد و همین امر عقبماندگی
مناطق پیرامونی را به دنبال دارد (.)Charron, 2013
مطالعهای که جانیکاز و ِری ( )2005در فاصله سالهای  1969تا  2000روی ایالتهای آمریکا انجام
دادهاند نشان میدهد تغییر نابرابری در کل آمریکا نشاندهنده آنچه در اقتصاد ایالتها اتفاق میافتد نیست.
از سال  1969تا  2000نابرابری درون ایالتها افزایش داشته است و ارتباط مثبتی بین نابرابری و سطح
درآمد نسبی وجود دارد .ایالتهایی که در مجاورت یکدیگر واقع شدهاند تغییرات درونی مشابهی را در
زمینه نابرابری و سطح درآمد تجربه کردهاند و نوعی یکپارچگی فضایی بین آنها وجود دارد .به عقیده آنها
در ایالتهایی با سطوح درآمدی باال رابطه مثبتی بین نابرابری و سطح درآمد وجود دارد (Janikas & Rey,
 .)2005جانیکاز و ری در سال  2008تحلیلهای فضایی در زمینه نابرابری منطقهای را به دو دسته نابرابری
بینمنطقهای 50و درونمنطقهای 51تقسیم کردند و معتقدند مطالعات نابرابری باید به هر دو سطح توجه داشته
باشند چرا که ممکن است نتایج کام ً
ال متفاوتی را ارائه نمایند (.)Janikas & Rey, 2008
آرتالریس و پتراکوس ( )2014معتقدند افزایش سطح درآمد منطقه (مناطق اتحادیه اروپا) ،لزوم ًا منجر به
کاهش نابرابری فضایی بین مناطق کوچکتر (زیرمناطق) نمیشود؛ بلکه در سطوح درآمدی باالتر ممکن
است موجب افزایش نابرابری نیز شود .به عبارت دیگر کاهش نابرابری فضایی بین زیرمناطق نمیتواند
برایند قطعی رشد اقتصادی باشد (.)Artelaris & Petrakos, 2014
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نابرابریهای منطقهای در سه دسته جای گرفتند :رویکرد تعادل فضایی که به نظریه رشد اقتصاد
نئوکالسیک رجوع میکند؛ رویکرد عدم تعادل فضایی که به نظریه اقتصاد جغرافیایی کروگمن رجوع
میکند و دسته سوم رویکرد بینابینی که روند افزایشی یا کاهشی نابرابری را متأثر از شرایط و سطح توسعه
منطقه میداند .مدل مفهومی تحقیق حاضر در نمودار زیر منعکس شده است.

ﻧﻈﺮﻳﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي
روﻳﻜﺮد
ﻓﻀﺎﻳﻲ

شکل  .3مدل مفهومی گونهشناسی مطالعات نابرابریهای منطقهای

نظریهپردازانی که به رویکرد تعادل فضایی معتقدند ،به نظریه اقتصادی نئوکالسیک رجوع میکنند.
مطالعات این افراد نشان میدهد که همگام با رشد اقتصاد ملی ،نابرابریهای منطقهای کاهش پیدا میکند.
بنابراین عدم تعادل منطقهای یک مسئله موقتی است.
نظریهپردازانی که به رویکرد عدم تعادل فضایی معتقدند به نظریه اقتصاد جغرافیایی نوین کروگمن رجوع
میکنند .این نظریهپردازان خود به سه دسته تقسیم میشوند .افرادی چون میردال ،هیرشمن ،فریدمن و
ریچاردسون که قبل از ارائه نظریه کروگمن مطالعات خود را ارائه نمودند و معتقدند سرمایه و نیروی کار،
مناطق عقبمانده را ترک و به مناطق در حال رشد حرکت میکند .بنابراین نابرابریهای منطقهای افزایش
پیدا میکند و تنها دخالت دولت میتواند شکاف بین مناطق را کاهش دهد .افرادی چون ایموس ،فان و
کیسیتی ،تراسی و لسمن اعتقاد دارند بعد از تکمیل الگوی  Uوارونهای که توسط ویلیامسون مطرح شد،
نابرابری مناطق افزایش مییابد و روند نابرابری از الگوی افزایش-کاهش-افزایش پیروی میکند .علت
این امر میتواند تغییر اساسی در فعالیتهای اقتصادی و ورود بخش خدمات ،افزایش حومهنشینی و یا
ورود فناوریهای جدید باشد .دسته سوم شامل افرادی چون رومر ،وینبلز ،سیکیولر و  ...است که معتقدند
همگام با رشد درآمد ملی ،نابرابریهای منطقهای به دلیل وجود صرفههای ناشی از مقیاس افزایش پیدا
میکند و بین نابرابری منطقهای و سرعت رشد اقتصادی ارتباط مثبتی وجود دارد.
اما مطالعاتی که در دهههای اخیر در زمینه روند نابرابریهای منطقهای صورت گرفته است رویکردی را ارائه
میکند که تحت عنوان رویکرد بینابینی ارائه شده است .نظریهپردازان این رویکرد معتقدند که رابطه رشد
اقتصاد ملی و نابرابری منطقهای در طول زمان بستگی به سطح توسعه مناطق و یا مقیاس مطالعه دارد .به این
ترتیب که در برخی مناطق رابطه رشد و نابرابری رابطهای مثبت و در برخی مناطق این رابطه منفی است.
از سوی دیگر افرادی چون جانیکاز و ِری و آرتالریس و پتراکوس اعتقاد دارند باید نابرابری منطقهای را

جدول  .1گونهشناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابریهای منطقهای

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ

روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل
ﻓﻀﺎﯾﯽ

وﯾﻠﯿﺎﻣﺴﻮن )(١٩۶۵؛ ﻣِﺮا )(١٩٧٩؛
ﺳﺎﻻﯾﯽﻣﺎرﺗﯿﻦ و ﺑﺎرو )(١٩٩٢؛ اﻧﺠﻤﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا )(١٩٧٧؛ دﯾﻮﯾﺲ )(١٩٨٠؛
ﺗﺮﻣﻮت )(١٩٧٩؛ ﺑﺎرﯾﻮس و اﺳﺘﺮاﺑﻞ
)(٢٠٠۵؛ اِزﮐﺎرا و رَﭘﺎن )(٢٠٠۶؛ ﭘﺘﺮاﮐﻮس
و دﯾﮕﺮان )(٢٠٠۵

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪای ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﺮدال )(١٩۵٧؛ ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ )(١٩۵٨؛ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ
)(١٩٧٣؛ رﯾﭽﺎردﺳﻮن )(١٩٧٣

در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه را ﺗﺮک و
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻧﻮﯾﻦ

روﯾﮑﺮد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل
ﻓﻀﺎﯾﯽ

اﯾﻤﻮس )(١٩٨٨؛ ﻓﺎن وﮐِﯽﺳﯿﺘﯽ )(١٩٩۴؛
ﺗﺮاﺳﯽ )(١٩٩٩؛ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﻟِﺴﻤﻦ )(٢٠١١

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺲ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﻟﮕﻮی  Uواروﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از اﻟﮕﻮی اﻓﺰاﯾﺶ-ﮐﺎﻫﺶ-اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ورود ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

رﺷﺪﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ/
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻧﻮﯾﻦ

روﯾﮑﺮد ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ

جمعبندی و نتیجهگیری

روﻣﺮ )(١٩٩۴؛ وﯾﻨَﺒِﻠﺰ )(٢٠٠٣؛ ﺳﯿﮑﯿﻮﻟِﺮ
)(٢٠٠٢؛ دِﻣِﺮﮔِﺮ )(٢٠٠٢؛ ﺑِﺰﻟﯽ و ﺑﺮﺟِﺲ
)(٢٠٠۴؛ ردی و ﺑَﻨﺘﯿﻼن )(٢٠١٢؛ زَﻣَﻦ و
آﺗﯿﮑﺎ )(٢٠١٢؛ آرﺗِﻼرﯾﺲ و ﭘِﺘﺮاﮐﻮس
)٢٠٠٩و(٢٠١۴

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد
ﺻﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد.

ﺗَﻔﻨﺎ و ﭘﺎس )(٢٠٠٩؛ ﻓﺎن ،ﮐﺎﻧﺒﻮر و ژاﻧﮓ
)(٢٠١٠؛ ﺷﺎرون )(٢٠١٣

واﺑﺴﺘﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن

ﺟﺎﻧﯿﮑﺎز و رِی )(٢٠٠۵؛ آرﺗﻼرﯾﺲ و
ﭘﺘﺮاﮐﻮس )(٢٠١۴

واﺑﺴﺘﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﻔﮑﯿﮏ آن ﺑﻪ دو ﺳﻄﺢ درونﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﺮونﻣﻨﻄﻘﻪای

هدف تحقیق حاضر ،ارائه نوعی گونهشناسی از مطالعات نظری و تجربی است که در حوزه نابرابریهای
منطقهای صورت گرفته است .به این منظور به نظریههای اقتصادی «نئوکالسیک» و «اقتصاد جغرافیایی
نوین» رجوع گردید که پایه اصلی نظریههای نابرابری منطقهای را تشکیل میدهند .به عبارت دیگر رابطه
رشد مناطق و نابرابری را میتوان در سایه نظریههای رشد اقتصادی توضیح داد.
نظریه نئوکالسیک معتقد است که در سیستم بازار ،همگام با رشد درآمد منطقه ،تفاوتهای منطقهای از
طریق جابهجایی بازار ،نیروی کار و سرمایه تمایل به کاهش دارند .از این منظر رابطه منفی بین نابرابری
منطقهای و رشد مورد انتظار است .این دیدگاه نظریه نئوکالسیک در مورد محو نابرابریهای منطقهای
بین ملتها و مناطق ،مبنای ادبیات تعادل فضایی قرار گرفت .در مقابل ،نظریه اقتصاد جغرافیایی نوین
معتقد است همگام با رشد درآمد ملی ،ممکن است نابرابریهای منطقهای به دلیل وجود صرفههای ناشی
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ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﺎﯾﻪ

روﯾﮑﺮد ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان

ﻧﺤﻮۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی

گونهشناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابریهای منطقهای

به دو دسته نابرابری بین مناطق و نابرابری درون مناطق تقسیم کرد .ممکن است نابرابری در سطح ایالتها
و استانهای یک کشور روندی کاهشی را نشان دهد ،درحالیکه در زیرمناطق این نابرابری افزایشی باشد.
گونهشناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابریهای منطقهای در جدول  1منعکس شده است.
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از مقیاس افزایش پیدا کند .از این رو ارتباط مثبتی بین نابرابری منطقهای و سرعت رشد اقتصادی وجود
دارد .این دیدگاه مبنای ادبیات عدم تعادل فضایی قرار گرفت.
در تحقیق حاضر بر اساس این دو نظریه اقتصادی ،نظریات و مطالعات نابرابریهای منطقهای به سه دسته
تقسیم شدند )1 .رویکرد تعادل فضایی (بر اساس نظریه رشد اقتصادی نئوکالسیک) )2 ،رویکرد عدم
تعادل فضایی (بر اساس نظریه اقتصاد جغرافیایی نوین کروگمن) و  )3رویکرد بینابینی.
نظریهپردازانی که به رویکرد تعادل فضایی اعتقاد دارند ،معتقدند که عدم تعادل منطقهای یک مسئله
موقتی است که میتواند از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی و با گذشت زمان کاهش پیدا کند .در مقابل،
برخی معتقدند نابرابریهای منطقهای به دالیلی چون تغییر اساسی در فعالیتهای اقتصادی و ورود بخش
خدمات ،افزایش حومهنشینی ،ورود فناوریهای جدید و یا صرفههای ناشی از مقیاس افزایش خواهد
داشت و تنها دخالت دولت میتواند شکاف بین مناطق را کاهش دهد .رویکرد سوم که تحت عنوان
رویکرد بینابینی معرفی شده ،در سالهای اخیر مورد توجه برخی محققان قرار گرفته است .این محققان
رابطه رشد اقتصاد ملی و نابرابری منطقهای را به سطح توسعه منطقه و یا مقیاس منطقه مورد مطالعه وابسته
میدانند .بنابراین به نظر میرسد با گذشت حدود  5دهه از ورود مباحث نابرابری منطقهای به ادبیات علمی
و نظری ،روند این مطالعات به سمت رویکرد بینابینی در حرکت است و نمیتوان بهطور قطع بیان نمود
که نابرابری در یک منطقه از چه الگویی پیروی خواهد کرد.
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